Schooljaar 2019-2020

Beste ouders/verzorgers,
Deze informatiefolder is een bijlage van onze “Schoolgids” 2019-2020.
De uitgebreide schoolgids vindt u op de website van onze school:
www.krommeakkers.nl. Hier vindt u specifiek inhoudelijke schoolinformatie.
In deze folder vindt u vooral praktische zaken zoals roosters, schooltijden en
vakanties. Onze communicatie vindt plaats via de Parro app, deze app is gekoppeld
aan ons leerlingvolgsysteem.
Wijzigingen worden tijdig via de Parro en in het “Akkertje” vermeld. Het Akkertje is
onze nieuwsbrief, die eens in de maand verschijnt. Bijna alle informatie wordt digitaal
verstuurd. Geeft dit problemen? Laat het ons weten.
Een uitgebreide beschrijving van de plannen voor 2019-2020 zijn vastgelegd in het
schooljaarplan dat u vanaf oktober op school kunt inzien, evenals het
meerjarenbeleidsplan van OBS Kromme Akkers voor 2019-2023. Dit is tevens te
vinden op onze website.
Team OBS Kromme Akkers
Schoolleider: Brenda Oostra
Hunzeweg 68
9893 PD Garnwerd
0594-628000
Tel. 06-81798228

obskrommeakkers@lauwerseneems.nl

www.krommeakkers.nl

Bestuurskantoor
Postadres
: Schoolbestuur L&E, Postbus 5, 9989 ZG Warffum
E-mailadres : schoolbestuur@lauwerseneems.nl
Bezoekadres : Noorderstraat 13, Warffum
Telefoon
: 0595 - 424955
Internet
: www.lauwerseneems.nl
Schoolbestuur Lauwers en Eems kent twee sectoren: een sector Primair Onderwijs,
waar alle basisscholen onder vallen, en een sector Voortgezet Onderwijs, waar Het
Hogeland College onder valt.
De sector Primair Onderwijs van Schoolbestuur L&E kent per 1 augustus 2019
17 basisscholen. De sector primair onderwijs wordt geleid door de directeurbestuurder de heer Aris Fickweiler.
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Team Kromme Akkers
Brenda Oostra
Schoolleider
Rijanne de Boer
Directeur
Paulien Minses
Intern begeleider
Hellen Meerstra
Groepsleerkracht 1/2/3
Loes Zuidema
Groepsleerkracht 1/2/3
Bianca Fritz
Groepsleerkracht 4/5
Gerda Dijkstra
Groepsleerkracht 4/5
Hilde Coehoorn
Groepsleerkracht 6/7/8
Monique v.d. Krogt Vakleerkracht gym
Trix Krol
Vakleerkracht GVO

b.oostra@lauwerseneems.nl
r.deboer@lauwerseneems.nl
p.minses@lauwerseneems.nl
h.meerstra@lauwerseneems.nl
l.zuidema@lauwerseneems.nl
b.fritz@lauwerseneems.nl
g.dijkstra@lauwerseneems.nl
h.coehoorn@lauwerseneems.nl

Wie werkt wanneer?
Beknopt ziet het er voor het huidige schooljaar als volgt uit.
Loes
Maandag
mo
mi

1/2/31/2/3

Dinsdag
mo
mi

1/2/31/2/3

Hellen

Bianca

Gerda

Hilde

4/5
3/4/5
(gym)

4/5
4/5

Woensdag

1/2/3

Donderdag
mo

1/2/3

mi
1/2/3

4/5

4/5
3/4/5
(gym)
4 /5

Brenda
6/7/8
6/7/8

Vakleerkracht Gym
Monique, eerst 3/4/5,
tweede 6/7/8

6/7/8
6/7/8

SL

Gerda zorgt voor
ondersteuning in alle
groepen

6/7/8

SL

6/7/8

SL

Bianca zorgt voor
ondersteuning in alle
groepen
Gym: eerst 6/7/8, tweede
3/4/5, *Bianca geeft beide
groepen gym. Hilda heeft
dan groep 4/5

6/7/8
GVO: 9.00 uur gr 5/6,
10.00 uur gr 3/4,
11.15 uur gr 7/8

Vrijdag
mo
mi

1/2/3
5/6/7/8

4/5
5/6/7/8

6/7/8
5/6/7/8

Gerda zorgt op de ochtend
voor extra ondersteuning.
‘s Middags is er creatief
circuit.

Vaste vrijwilligers leesonderwijs: Margareth Drenth en Corrie Hoeksema
We hebben komend schooljaar 4 stagiaires. In het eerste Akkertje zullen zij zich
voorstellen.
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Organisatie:
Schooljaar 2019-2020 gaan we beginnen met 60 leerlingen.
De kinderen zijn over drie combinatiegroepen verdeeld en waar mogelijk worden
leerlingen eruit gehaald voor extra ondersteuning. Hiervoor worden juf Gerda en juf
Bianca ingezet.
Aantal leerlingen per groep.
Groep 1: 5
Groep 2: 4
Groep 3: 9
Groep 4: 8
Groep 5: 11
Groep 6: 7
Groep 7: 9
Groep 8: 7
Contactpersonen per groep:
Groep 1,2 & 3
Loes & Hellen
Groep 4 & 5
Gerda & Bianca
Groep 6,7 & 8
Hilde & Brenda
Bij de midden- en bovenbouw is een extra ruimte. Deze ruimte wordt gebruikt voor
extra instructie. Een aantal keren per week worden, waar mogelijk kleinere
combinaties van de groepen gemaakt.
Op vrijdagmiddag gaan alleen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 naar school.
Vertrouwenspersoon Kromme Akkers & Kanjer coördinator:
Hellen Meerstra
Samenstelling OR en MR
Het afgelopen schooljaar was de samenstelling van de ouderraad (OR) en
medezeggenschapsraad (MR) zoals hieronder wordt vermeld. De jaarvergadering is
16 oktober, eventueel zijn er dan nieuwe verkiezingen.
De vergaderingen van OR en MR zijn openbaar en worden doorgaans gehouden in
de school van 19.30 – 21.00 uur. De data van de OR en MR vergaderingen worden
in het Akkertje bekend gemaakt en via de website.
Samenstelling OR:
Josanne Venekamp
(voorzitter)
Nicole Broekema (penningmeester)
Joske Kluvers
Rianne Groenveld
Annemiek Slootmaker
Yvonne van der Sluis
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Samenstelling MR:
Namens de ouders:
Meike van den Berg (voorzitter, stopt in de loop van het schooljaar) 0594-622091
Sjoerd Betten
0594-622082
Namens het team:
Hilde Coehoorn & Loes Zuidema
GMR
Ouderhulp
Naast de ouders die zitting hebben in OR of MR, zijn er nog vele, andere ouders
actief op school. Een aantal zorgt voor ondersteuning bij de lessen en er is sprake
van ouderhulp bij (de voorbereiding van) feestavonden, kleine
onderhoudswerkzaamheden, tuinonderhoud, kippen etc. Al deze hulpouders dragen
zeker bij tot een goed verloop van de lessen, een verzorgde schoolomgeving en een
prettig schoolklimaat.
Ouderbijdrage
Onze school kan de vrijwillige ouderbijdrage laag houden doordat we een groot deel
van de extra activiteiten op school bekostigen uit de oud papieropbrengsten. Omdat
alle kinderen van de extra’s profiteren, helpen in principe alle ouders mee bij het
ophalen van het oud papier. We rekenen dus 2 maal 2 uren per jaar op uw hulp!
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 11,50 per kind per jaar. Kinderen die
in de loop van het schooljaar op school komen, betalen het aantal maanden dat ze
naar school gaan x € 1,15 per maand. U wordt door de penningmeester van de
ouderraad benaderd voor het voldoen van de ouderbijdrage. Zowel de ouderbijdrage
als de opbrengsten van het oud papier worden beheerd en besteed door de
ouderraad. Verantwoording over de besteding van dit geld vindt plaats op de
jaarvergadering voor alle ouders.
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
•
•
•
•

08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur

Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 5 t/m 8

De leerlingen worden ’s morgens tussen 8.15 uur en 8.25 uur en ’s middags
tussen 13.00 uur en 13.10 uur op school verwacht.
De kinderen uit groep 1&2 mogen door de ouders of verzorgers vanaf 8.15 uur
en 13.00 uur in de klas worden gebracht.
De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven buiten tot de bel gaat. Zij mogen wel
even naar binnen om hun spullen te brengen.
Als u uw kind(eren) komt halen, wilt u dan buiten op het schoolplein wachten?
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•

Er is een protocol op school met betrekking tot laatkomers. Te laat komen valt
onder ongeoorloofd verzuim. Als kinderen structureel te laat op school komen
wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Gym- en bewegingsonderwijs
De kinderen van groep 1 & 2 hebben dagelijks binnen of buiten bewegingsonderwijs
van de groepsleerkracht en op maandagochtend krijgen zij les van juf Monique. De
overige groepen hebben gym op maandagmiddag & donderdagmorgen in de
gymzaal te Ezinge. Op maandag hebben alle leerlingen les van onze vakleerkracht
Monique en op donderdag van juf Bianca. De kleuters hebben een tasje met
gymspullen op school. Voor elke vakantie gaan de gymspullen mee naar huis om te
worden gewassen en om te kijken of de kleding/schoenen nog goed passen. De
overige groepen nemen hun gymspullen na iedere les weer mee naar huis.
Overblijven
De verantwoording voor de organisatie van de overblijfmogelijkheden ligt bij het
schoolbestuur. Op onze school wordt gewerkt met vaste overblijfkrachten. Bij ziekte
of afwezigheid van één van hen kan een beroep worden gedaan op een aantal
invalouders. Er wordt gebruik gemaakt van de site www.overblijvenmetedith.nl om
alle praktische zaken te regelen. De schoolleider is het aanspreekpunt voor de
tussen schoolse opvang. Tina Bollin verzorgt de nota’s naar de ouders. In de MR
worden zakelijke aspecten rondom het overblijven besproken.
Verjaardagen
Verjaardagen van de kinderen worden in de eigen klas gevierd.
De kinderen trakteren dan ook alleen hun eigen klas. De jarige mag met een
verjaardagskaart de klassen rond om zich door de andere leerkrachten te laten
feliciteren. De klassenvlag wordt opgehangen zodat iedereen kan zien dat er iemand
jarig is. Wij zijn een voorstander van gezonde traktaties.
Gevonden voorwerpen
Om verwarring en vermissing te voorkomen verzoeken wij u de namen op laarzen,
jassen, tassen en bekers/broodtrommels te zetten. Dit geldt natuurlijk ook voor de
sportkleding en tassen.
Fruit en drinken
Het is een gezonde gewoonte om na een paar uur op school iets te drinken en te
eten. In de pauze mogen de kinderen daarom drinken en fruit nuttigen. Alle kinderen
doen dit om 10.00 uur in de eigen klas, hierna gaat iedereen naar buiten.
Schoolreizen
Elk jaar gaan alle groepen op schoolreis in de maanden mei of juni. De bovenbouw
gaat zelfs meerdere dagen op pad. Het schoolreisje van de onderbouw en
middenbouw kost rond de € 15,00. De kosten voor de bovenbouw zullen ongeveer
€ 85,- per kind bedragen.
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Verlof
Verlof dient tijdig te worden aangevraagd bij de schoolleider, uitsluitend door middel
van het invullen van een speciaal daarvoor bestemd formulier, dat op school te
verkrijgen is of te downloaden via onze website.
In de schoolgids staan de specifieke regels vermeld.
Vakantieverlof en familie-uitjes buiten de schoolvakanties wordt in de regel niet
toegestaan! Ook tandartsbezoek (controles) valt niet onder geoorloofd verzuim.
Maakt u dus, indien mogelijk buiten de schooltijden een afspraak.
Ziekte
Wilt u bij ziekte van uw kind voor 8.25 uur naar school bellen (0594-628000) om dit
door te geven? Als een kind zonder ziekmelding niet op school verschijnt, proberen
we altijd voor 9.00 uur contact op te nemen met de ouder(s) en/of verzorger(s).
Roken
Het is in en rondom onze school uiteraard verboden te roken. Ook van ouders en
stagiaires verwachten we bij school en op het plein een voorbeeldfunctie.
Mobieltjes
De leerlingen van onze school mogen geen mobieltjes mee naar school. Wij zijn altijd
bereikbaar via 0594-628000. Ouders die vinden dat er voor hun kind een
uitzondering gemaakt moet worden, kunnen contact opnemen met de leerkracht.
Vakantierooster schooljaar 2019-2020
☺ Herfstvakantie
21 t/m 25 oktober
☺ Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
☺ Voorjaarsvakantie 17 t/m 21 februari
☺ Goede vrijdag
10 april
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Pasen
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie

13 april
27 april t/m 8 mei
27 april
5 mei
21 en 22 mei
1 juni
6 juli t/m 16 augustus

Studiedagen Team Kromme Akkers:
Woensdag 13 november 2019
Maandag 27 januari 2020
Woensdag 27 mei 2020 (L&E)
Woensdag 17 juni 2020

Oud papier
•
•
•
•

Zaterdag 7 september
Zaterdag 7 december
Zaterdag 7 maart
Zaterdag 6 juni
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26 augustus
2 september
4 september
16 september
16 september
2 oktober
16 oktober
28 oktober
4 november
13 november
5 december
19 december
20 december
13 januari
27 januari
4 februari
6 februari
10 /14 februari
2 maart
6 april
15 /16 april
18 mei
26 / 29 mei
27 mei
3 juni
9 juni
16 juni
17 juni
18 juni
22 / 25 juni
3 juli

JAARPLANNING
Eerste schooldag, start “Gouden” week
Start week van de startgesprekken
Kanjerweek
4x Wijzer ‘Onder water’
MR vergadering
Kinderboekenweek
Jaarvergadering OR/MR
4x Wijzer ‘De wereld om ons heen”
Vrijwillige oudergesprekken
Studiedag; leerlingen vrij
Sinterklaasviering
Kerstviering
Leerlingen ’s middags vrij
4x wijzer ‘Van bovenaf’
Studiedag, leerlingen vrij
Kanjerweek
1ste Rapport
Rapportgesprekken
4xWijzer ‘Kunst’
Vrijwillige oudergesprekken
Cito eindtoets groep 8
4xWijzer ‘Dierentuin’
Schoolkamp bovenbouw
Studiedag L&E, leerlingen vrij
Juffendag
Schoolreis onderbouw
Schoolreis middenbouw
Studiedag, leerlingen vrij
2de Rapport
Rapportgesprekken
Laatste schooldag

Tenslotte
Heeft u deze folder ter oriëntatie gelezen en wilt u ter kennismaking een rondleiding
door de school en/of een persoonlijk gesprek, neemt u dan contact op met Brenda,
de schoolleider.
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